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O vereador José Carneiro é um homem simples, trabalhador e defensor do povo de Feira de Santana.
José Carneiro é conhecido por lutar pela construção de novas Maternidades hospitalares, entre diversas
outras reivindicações que feito em prol dos bairros e distritos na sua vitoriosa trajetória política. Muitas
das suas solicitações já se tornaram realidade, como a construção da Escola Municipal Comendador
Jonathas Telles de Carvalho, no bairro da Conceição, a construção do PSF e Quadra Poliesportiva na
Conceição II, a construção da Praça Esportiva no bairro da Queimadinha, além de diversas ruas
pavimentadas na sede e também na zona rural da nossa cidade. Solicitações atendidas através da sua
indicação. Um dos projetos de José Carneiro que merece destaque é a gratuidade de fardamento escolar
para os estudantes da rede municipal de ensino. Essa foi uma bandeira levantada por José Carneiro, que
tornou modelo para muitas cidades do Brasil.
José Carneiro Rocha é casado com a Sra. Damares Carneiro; tem três filhos, Gabriel e Jéssica e
Marcelle. Cursou Magistério, mas decidiu se dedicar a sua vocação principal, a política. Iniciou a carreira
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política nos movimentos estudantis, nos grêmios dos colégios Municipal, Estadual e Gastão Guimarães e
foi presidente da Casa do Estudante de Feira de Santana duas vezes. Em 1996, se candidatou a
vereador pela primeira vez e ficou na primeira suplência, com 1.595 votos. Em 2000, tentou novamente e
foi eleito com 2.688 votos. No pleito de 2004, foi o suplente mais votado, com 3.629 votos. Na eleição de
2008, José Carneiro obteve 3.018 votos, ocupando a vaga durante um ano da vereadora Gerusa
Sampaio, que se licenciou para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Filiado ao
PTB, em 2012, ele conseguiu ser eleito com 3.803 votos.
Em 2016, José Carneiro é eleito com 5.774 votos pelo PSDB, ficando entre os três mais votados de Feira
de Santana. Admirado pelo povo e pelos políticos de Feira de Santana pela sua honestidade e
companheirismo, José Carneiro recebe o convite do prefeito José Ronaldo de Carvalho para assumir a
liderança do Governo Municipal, onde desenvolveu um brilhante trabalho com muita coerência e
responsabilidade.

No dia 21 de agosto de 2017, em decorrência do falecimento do Vereador Reinaldo Miranda,
Ronny, José Carneiro foi eleito por 17 vereadores para assumir a Presidência da Câmara de
Vereadores de Feira de Santana.
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